
  

 

 

 

 

Hej alla Rindöbor, 
 
Med detta nyhetsbrev vill vi sprida information kring några aktuella evenemang  
och frågor som berör Rindö. 
 
Förra året då Rindödagen arrangerades för första gången så samlades fler Rindöbor än på 
mannaminne runt aktiviteterna och marknaden i hamnen.  
 
Ta del av programmet för 6 juni och känn dig välkommen till denna inspirerande nya 
traditionsdag. 
 
Det byggs mycket nu på Rindö samtidigt som allt fler fått se bommen gå ner framför sig utan 
att komma med färjan. Dessa frågor är av högsta prioritet för oss. 
 
Bästa sättet att stödja Föreningen Rindöborna är att gå med som medlem.  
Skriv namn, adress och mail samt  betala endast 125 kr per hushåll.  
PG 446 40 95-1. 
 
Vill du fortsättningsvis inte få våra nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig med att  
skicka ett mail till:   
Åsa Blanc <asakristinablanc@gmail.com> 
 
 
Bästa försommarhälsningar,  
Styrelsen Föreningen Rindöborna /gm Urban Lisinski ordförande 
urban.lisinski@gmail.com 
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RINDÖDAGEN 
 
Förra året besöktes Rindödagen av ca fem hundra personer.  
I år kommer arrangemanget innehålla ännu fler aktiviteter. Bland annat kommer en ny 
fotoutställning presenteras i gamla biblioteket. För de promenadsugna så invigs första delen 
av Kulturvandring Rindö. En slinga runt östra Rindö med tolv olika skyltar där man kan via 
sin smartphone kan ladda ner information och historia om platsen. Samma system som 
redan finns i Vaxholm. Denna vandring kommer sen utvecklas och utökas, allt i samarbete 
mellan Turistbyrån och Föreningens arbetsgrupp kring historia och kultur. 
 
Prova-på-aktiviteter kommer finnas, tex tennis, boule, kubb, segling och ansiktsmålning. 
Rindödagen invigs med gemensam promenad till flaggan och vi samlas kl 11.45 i hamnen.  
 
Rindödagens affisch 
 
SEGLARLÄGER 
 
För andra året arrangeras i sommar seglarläger i Byvikens Båtklubb för barn och ungdomar 
7-13 år. Tiderna är vecka 32 lördag-onsdag och vecka 33 torsdag- söndag. 
Båtarna är Optimist, Trissjolle och Askeladd. 
 
Arrangör KA 1 IF 
 
Seglarlägrets affisch (obs! scrolla en bit ned) 
 
 
NY ANSLAGSTAVLA 
 

 
 
Som många sett välkomnas nu alla när de kommer till Rindö från Vaxholm av den nya 
anslagstavlan. Tavlan sköts och underhålls av Föreningens Rindöborna och KA 1 IF. 
Dekorklippan AB har tillverkat tavlan och Vaxholm Stad har monterat den. 
 
Välkomna att sätta upp information. 
 
 
 
 

http://www.rindoborna.se/
http://www.ka1if.se/


BYGGPROJEKT 
 
Nu byggs det mycket nytt i Oskar Fredriksborg runt Rindö Hamn. 
En del projekt har ännu inte satt spaden i backen men vad som blir klart inom  
närmsta året är: 
 

- Restaurangen ”Batteriet” kommer öppna snart efter midsommar. 
- Kanslihuset blir klart för inflyttning i oktober 
- De 13 radhusen ”Ekbacken” blir klara till mars 2017 
- Bostadshusen Rindöhöjden (vid rivna militärrestaurangens parkering) ska bli klara till  

årsskiftet.    
- Rakt nedanför Grenadjärsvillan anlägger nu Vasallen en ny badbrygga vid en  

strandremsa med sand. 
 

 
 
 
KOMMUNIKATIONER 
 
Som framgår av punkten ovan om byggprojekten så kommer vi närmsta året bli många  
nya rindöbor. Vi välkomnar alla nyinflyttade. 
 
Samtidigt så skärper vi våra krav gentemot myndigheter och trafikoperatörer.  
Dom måste ta fullt ansvar för att snabbt utveckla kommunikationerna till och från Rindö. 
Senaste tiden har färjan haft flera störningar samtidigt som det blir allt vanligare att alla inte 
kommer med. 
 
Föreningen deltar i ett samråds forum kring Rindös kommunikationer, ett arbete som bland 
annat lett till utökad tjugo minuters-trafik. Vi begär nu konsekvensbeskrivningar och åtgärder 
från de ansvariga, utifrån den snabba inflyttningen till Rindö. 
 
 
NYÖPPNAD DIALOG MED KOMMUNEN 
 
Ett resultat av vår skarpa kritik i vintras av kommunens rivning av Kruthuset vid Mjöldammen, 
blev att vi bjöds in till dialog med ledningen för nämnden för Teknik- Fritid- och Kultur (TFK).  
Ett första möte har hållits, i positiv anda. 
 
Föreningen kommer ta sitt ansvar för att denna dialog ska utvecklas till något verkligt 
betydelsefullt för Rindöborna. Vår ambition är att fungera både som remissinstans i 
rindöfrågor samt att snabbt kunna sprida information.  
 
TFK-nämnden handlägger ju inte alla typ av ärenden och vi arbetar vidare för att även öppna 
dialogen med kommunledningen i andra frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSERIÖSA HANTVERKARE 
 
”Hej! Det här är ett brev från din polis i det lokala polisområdet i Täby. 
  
Den här tiden på året är vi många som börjar fundera på hur vi ska kunna renovera vårt egna 
hem. Bor vi i egen villa/radhus tittar man på sina fönster, tak och uppfarter. 
Kanske tänker man att man själv ska kunna åtgärda en del av renoveringarna. Kanske har 
du börjat efterforska hur du ska få hjälp och då insett hur lång tid det tar, innan man 
kan få hjälp! 
  
En dag dyker det upp hantverkare vid dörren och erbjuder sina tjänster till bra priser och 
omedelbart ingångsättande. Visst känns det frestande att äntligen komma igång med sin 
renovering! 
  
Det är nu varningsklockorna ska börja ringa! Som alla vet finns det en mängd oseriösa 
hantverkare som medvetet försöker lura på oss sina tjänster.  
  
Polisen får nu många anmälningar om hur man blivit lurad. Både på pengar och felaktigt 
utfört arbete. Många berättar hur utsatt man känt sig när mycket påstridiga personer 
övertygat en om att genomföra arbeten på sin egen bostad. 
  
Du har säkert hört talas om detta tidigare. De flesta av oss klarar av att säga nej tack till 
dessa hantverkare. Vi vet att man inte ska köpa tjänster av de som söker oss i bostaden. Vi 
vet att när vi behöver denna hjälp söker vi själva upp seriösa hantverkare. 
Alla klarar inte av att hantera dessa påstridiga oseriösa personer. 
Polisen vet om att dessa hantverkare finns ute i våra bostadsområden. Vi jobbar intensivt 
med att lagföra och störa deras verksamhet. Vi klarar dock inte detta själva. 
Vi behöver din hjälp. När dessa personer kommer till ditt bostadsområde, visa att det finns en 
reagens i ditt område. Hjälp din granne. Kanske kan du gå över till din granne och 
tillsammans hjälpas åt att säga nej tack! Om du har grannsamverkan i ditt område, ordna ett 
möte där ni tillsammans pratar ihop er om hur ni ska gå tillväga. 
Har ni inte ännu startat grannsamverkan vänd dig till polisen så hjälper vi dig att starta. 
  
Har du frågor, funderingar kring detta ämne? Ring till polisen 114 14. 
Är det akut, pågående brott! Tveka inte ring polisen 112 
  
Vänligen polisen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


